Maków Mazowiecki, dnia 30.06.2014 r.

Znak sprawy: 15/2014r
INFORMACJA
O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje o dokonaniu modyfikacji istotnych
warunków zamówienia na „Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ –
Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim (nr sprawy
15/2014), obejmującej następujące zmiany:
1. W tekście specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) w pkt 4.1:
lit. l) skreśla się;
po lit. m) dodaje się lit. m’) w brzmieniu:
„m’) Zamawiający ma prawo wykorzystywać elementy o których mowa w lit. m) na
wszelkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, a w
szczególności:
- rozpowszechniania utworu w sposób niezbędny i związany z prowadzoną
przez Zamawiającego działalnością,
- w niezbędnym zakresie w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wyświetlanie w ramach działań o charakterze promocyjnym i
marketingowym,
- tworzenie nowych wersji i opracowań graficznych”;
2) w pkt 4.2 lit a):
tiret II skreśla się; Przeprowadzenie próbnej migracji danych w ZSI
tiret III skreśla się; Wykonanie instalacji systemów: HIS, ERP oraz integracja HL7 z
systemem PACS
tiret IV skreśla się; Przeniesienie danych z obecnie pracujących systemów w zakresie:
Baza pacjentów
tiret VII skreśla się; Integracja z systemem RIS w standardzie HL7 lub mechanizmu
widoku bazy danych na poziomie umożliwiającym dwustronną zautomatyzowaną

wymianę danych z zachowaniem ograniczeń integralnościowych baz danych
integrowanych systemów informatycznych

tiret VIII otrzymuje brzmienie:
„- Koszty integracji ZSI z systemami i urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego
obciążają Zamawiającego.”;
tiret IX skreśla się; Ustalenie kosztów integracji z systemami i urządzeniami
posiadanymi przez Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy
tiret X skreśla się; Dostawca musi objąć bezpłatnym pięcioletnim serwisem
gwarancyjnym system archiwizacji i dystrybucji obrazów zapewniając: wsparcie
techniczne użytkownika w zakresie pracy systemu i zmiany konfiguracji
tiret XI otrzymuje brzmienie:
„- Zamawiający zapewnienia dostęp do danych do migracji. Uzyskanie opisu struktur i
formatów w jakich te dane są przechowywane jest obowiązkiem Zamawiającego.”;
tiret XV skreśla się; Wykonawca przeniesie dane z posiadanych przez Zamawiającego
baz danych na własny kosz
3) w pkt 4.4 ppkt 1 lit. c) skreśla się;
4) w pkt 4.8 ppkt 2 tiret II otrzymuje brzmienie:
„sprzęt będzie objęty min. 5 letnim serwisem, którego warunki świadczenia obejmą co
najmniej następujące obowiązki:”
5) w pkt 4.9 tiret VI otrzymuje brzmienie:
„Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania ciągłości rozliczeń
Zamawiającego z NFZ, co oznacza że Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie
tego świadczenia w zakresie wynikającym z zawartej umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego, a także w okresie objętym gwarancją – z uwzględnieniem
zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.05.2008r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008, nr 81,
poz.484), a w szczególności terminów rozliczeń wynikających z treści §23 ust. 1 i 3
Załącznika pt. „Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” do
tego rozporządzenia.”;
6) w pkt 5 ppkt 1 tiret IV skreśla się;
7) w pkt 5.1 w tabeli 5 w kolumnie „rodzaj dokumentu”:
a) w poz. 11 tiret IV skreśla się;
b) poz. 14 otrzymuje brzmienie:
„Próbka oferowanego ZSI, umożliwiająca jego prezentację na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego, w zakresie weryfikacji

oferowanych funkcjonalności w odniesieniu do wymagań ogólnych zawartych w pkt
2.1 załącznika nr 1 do SIWZ oraz wymagań technicznych, za spełnienie których
zostaną przyznane punkty w ramach kryterium oceny ofert „Wymagania techniczne”,
opisanych w poz. 1-6 tabeli w pkt 7 ppkt III SIWZ.
Próbka powinna zawierać oprogramowanie aplikacyjne (w zakresie HIS - oprócz
LIS,RIS, PACS oraz ERP), zainstalowane na sprzęcie Wykonawcy (np. przenośnym
komputerze) jako w pełni działającego i skonfigurowanego, przez co umożliwiającego
weryfikację oferowanych funkcjonalności.
Wykonawca, z pomocą próbki lub nośnika, będzie zobowiązany zainstalować
oprogramowanie aplikacyjne dla użytkownika, na komputerze dostarczonym przez
Zamawiającego o konfiguracji i parametrach jednakowych dla wszystkich
wykonawców biorących udział w prezentacji. Parametry komputera dostarczonego
przez Zamawiającego będą odpowiadały parametrom stacji roboczych opisanych w
pkt 4 załącznika nr 4 do SIWZ. Po zakończeniu własnej prezentacji każdy wykonawca
usunie zainstalowaną aplikację z tego komputera.
Zamawiający wymaga, aby próbka została złożona wraz z ofertą. Próbka jest
rozumiana jako dokument zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 97 ust. 2, zwróci próbki Wykonawcom,
których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek. Próbkę Wykonawcy, który złożył
ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 1, przechowuje jako
załącznik do protokołu przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.”;
c) w poz. 15 tiret I ppkt 8 skreśla się;
8) w pkt 7 ppkt III poz. 6 tabeli w kolumnie „Wymagania techniczne, za spełnienie których
zostaną przyznane punkty„ otrzymuje brzmienie:
„System HIS uruchamia się na stacji roboczej nie dłużej niż 5 sekund zarówno podczas
pierwszego jak i kolejnego uruchomienia. Za uruchomienie systemu przyjmuje się
uzyskanie bezpośredniego dostępu do wszystkich modułów systemu bez konieczności
otworzenia kolejnego okna. Czas ten jest liczony od poprawnego zalogowania się do
systemu przez użytkownika.”;
9) w pkt 10 ppkt 1 datę „14.07.2014 r.” zastępuje się datą „23.07.2014 r.”;
10) w pkt 12 ppkt 1 datę „14.07.2014 r.” zastępuje się datą „23.07.2014 r.”;
2. W załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) w pkt 1 w akapicie drugim:
a) tiret II skreśla się;
b) w tiret III zdanie pierwsze skreśla się;
c) tiret IV skreśla się;
d) tiret V skreśla się;
e) tiret VI skreśla się;
2) w pkt 2.24 akapit pierwszy skreśla się:
3. W załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) w pkt 2.1 w tabeli dla serwer typ I – 1 sztuka w kolumnie „minimalne wymagania”:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„- Minimum 1 złącze PCI Express generacji 3, minimum 1 złącze o prędkości x16;
- Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla
wirtualizatora (niezależne od dysków twardych)”;
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„-

Procesor niskonapięciowy”;

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„- Zainstalowane co najmniej 128 GB pamięci RAM.
- Co najmniej 24 gniazda pamięci na płycie głównej, obsługa co najmniej min. 768 GB
pamięci RAM.”;
d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„- Zainstalowane minimum 3 dyski SAS 2.0 o pojemności co najmniej 300 GB każdy,
dyski Hotplug.
- Minimum 6 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5.
- Obsługa dysków SA, SATA, SSD.”;
e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„- Karta graficzna ze złączem VGA (zintegrowana lub dodana).
- Minimum 7x USB 2.0, w tym co najmniej 2 na panelu przednim, minimum 4 z tyłu.
- Co najmniej 1xRS-232.”;
f) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„- Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% 0 mocy maksymalnej 550W.
- Redundantne wentylatory hotplug.’;
g) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„- Minimum 5 lat gwarancji, realizowanej w trybie onsite z gwarantowanym czasem
usunięcia awarii w następny dzień roboczy (tzw. FIX NBD) – wymagane
oświadczenie wykonawcy.
- Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (wymagane
oświadczenie wykonawcy).”;
h) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych
serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie wykonawcy
dołączone do oferty).

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową
oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu.
- Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera,
(ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy
podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po
podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera,
w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej
pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.
- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta serwera.”;
2) w pkt 2.1 w tabeli dla serwer typ II – 1 sztuka w kolumnie „minimalne wymagania”:
a) opis procesora otrzymuje brzmienie:
„- Procesor niskonapięciowy”;
b) opis pamięci RAM otrzymuje brzmienie:
„- Co najmniej 16 GB pamięci RAM.
- Możliwość rozbudowy do minimum 32 GB RAM.”;
c) opis płyty głównej otrzymuje brzmienie:
„- dedykowana serwerowa.
- minimum 1 slot PCI Express w tym minimum 1 slot generacji 3 o prędkości x8,
- minimum 4 gniazda pamięci RAM.”;
d) opis HDD otrzymuje brzmienie:
„- Dyski hotplug.
- Możliwość instalacji min. 4 dysków 2,5” hotplug SATA/SAS/SSD
- Fabrycznie zainstalowane dwa dyski twarde typu hotplug 2,5” 300GB SAS 2.0.”;
e) opis karty graficznej otrzymuje brzmienie:
„- Karta graficzna zintegrowana lub dodana.
- Minimum 32MB.
- Wsparcie dla rozdzielczności1280x1024.”;
f) opis zasilania i chłodzenia otrzymuje brzmienie:
„- Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% 0 mocy maksymalnej 550W.
- Redundantne wentylatory hotplug.’;
g) opis gwarancji otrzymuje brzmienie:

„- Minimum 5 lat gwarancji, realizowanej w trybie onsite z gwarantowanym czasem
usunięcia awarii w następny dzień roboczy (tzw. FIX NBD).
- Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (wymagane
oświadczenie wykonawcy).”;
h) opis „Inne” otrzymuje brzmienie:
„- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych
serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie wykonawcy
dołączone do oferty).
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową
oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu.
- Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera,
(ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy
podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po
podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera,
w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej
pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.
- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta serwera.”;

3) w pkt 2.1 w tabeli dla serwer typ III – 1 sztuka w kolumnie „minimalne wymagania”:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„- Minimum 1 złącze PCI Express generacji 3, minimum 1 złącze o prędkości x16; z
przeznaczeniem na …………………..
- Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla
wirtualizatora (niezależne od dysków twardych)”;
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„- Procesor niskonapięciowy”;
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„- Zainstalowane co najmniej 128 GB pamięci RAM.
- Co najmniej 24 gniazda pamięci na płycie głównej, obsługa minimum 768 GB.”;
d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„- Zainstalowane minimum 6 dysków SAS 2.0 o pojemności co najmniej 300 GB każdy,
dyski Hotplug.
- Minimum 6 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5.
- Obsługa dysków SA, SATA, SSD.”;
e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„- Karta graficzna ze złączem VGA (zintegrowana lub dodana).
- Minimum 7x USB 2.0, w tym co najmniej 2 na panelu przednim, minimum 4 z tyłu.
- Co najmniej 1xRS-232.”;
f) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„- Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% 0 mocy maksymalnej 550W.
- Redundantne wentylatory hotplug.”;
g) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„- Minimum 5 lat gwarancji, realizowanej w trybie onsite z gwarantowanym czasem
usunięcia awarii w następny dzień roboczy (tzw. FIX NBD) – wymagane
oświadczenie wykonawcy.
- Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (wymagane
oświadczenie wykonawcy).”;
h) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych
serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie wykonawcy
dołączone do oferty).
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową
oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu.
- Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera,
(ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy
podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po
podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera,
w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej
pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.
- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta serwera.”;
4) w pkt 2.2 na wstępie tabeli dla „Oprogramowanie wirtualizacyjne” skreśla się wyrazy:
„Nazwa oraz model oferowanego urządzenia” oraz „Oprogramowanie VMware zgodnie z
załączoną specyfikacją techniczną VMware 5.1, Plus 600-12330VMware 5.x;
5) w pkt 3.1:
a) akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
„liczba zainstalowanych magazynów – min. 1 szt. mieszczących się ogółem, minimum
8 taśm”;
b) akapit ostatni otrzymuje brzmienie:

„Gwarancja – Minimum 5 lat gwarancji, realizowanej w trybie onsite z
gwarantowanym czasem usunięcia awarii w następny dzień roboczy (tzw. FIX NBD)
– wymagane oświadczenie wykonawcy. Dostępność części zamiennych przez 5 lat
od momentu zakupu serwera (wymagane oświadczenie wykonawcy).”;

6) w pkt 3.2 w tabeli dla „macierz dyskowa dostawa 1 sztuki” w kolumnie „minimalne
wymagane parametry” w poz. 7 pkt 6 skreśla się;
7) w pkt 4 w tabeli dla „Stanowiska komputerowe zakup 50 sztuk stacji roboczych” w
kolumnie „wymagania”:
a) opis procesora otrzymuje brzmienie:
„- Procesor niskonapięciowy”;
b) opis pamięci RAM otrzymuje brzmienie:
„- Co najmniej 2 GB pamięci RAM”;
c) opis płyty głównej otrzymuje brzmienie:
„- Zaprojektowana przez producenta komputera.
-

Możliwość dezaktywacji karty dźwiękowej i sieciowej komputera.”;

d) opis karty dźwiękowej otrzymuje brzmienie:
„- Karta dźwiękowa zintegrowana lub dodana.”;
e) opis karty graficznej otrzymuje brzmienie:
„- Karta graficzna zintegrowana lub dodana.
- pamięć video.
- zgodność z DirectX 11, SM 5.0, Open Cl o OpenGL 4.1.”;
f) opis portów I/O otrzymuje brzmienie:
„- minimum 4 porty USB, w tym co najmniej 1xUSB 3.0.
- 2x porty PS2.
- 1xDVI-I.
- 1xDVI-D.
- 2xaudio line-in, 2xaudio line-out (złącza zarówno na panelu przednim, jak i tylnym
urządzenia,
- złącze sieciowe RJ-45.”;
g) opis systemu operacyjnego i aplikacji preinstalowanych otrzymuje brzmienie:
„- preinstalowany system operacyjny wspierany przez producenta.

- klient ICA.
- klient RDP.
- Power Term Inter Connect v7.1
- możliwość zablokowania hasłem lokalnego dostępu do pulpitu.
- wsparcia dla obsługi czytników kart procesorowych, wsparcie dla obsługi kart
procesorowych typu „SmartCard.”;
h) opis obudowy otrzymuje brzmienie:
„- logo producenta.
- dioda sygnalizacyjna stanu pracy (włączony, wyłączony, uśpienie)..
- brak ruchomych elementów mechanicznych.
- możliwość zabezpieczenia przed kradzieżą.”;
i) - opis klawiatury otrzymuje brzmienie:
„- klawiatura w układzie US.”;
j) opis myszy otrzymuje brzmienie:
„- mysz optyczna 800 dpi.
- USB.
- dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako przycisk trzeci.
- funkcja scrolla czterokierunkowego.”;
k) opis zarządzania zdalnego otrzymuje brzmienie:
„- Kompatybilność z oprogramowaniem umożliwiającym zdalną i centralną
administrację końcówki w zakresie aktualizacji firmware oprogramowania, zmiany
końcówki terminala.”;
l) opis gwarancji otrzymuje brzmienie:
„- Gwarancja na minimum 5 lat,
- Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – do końca następnego dnia
roboczego.”;
m) opis „certyfikaty i normy” otrzymuje brzmienie:
„- Deklaracja zgodności CE, oznaczenie CE.
- Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001,
- certyfikat ISO 9001 dla serwisu
n) opis „Inne” otrzymuje brzmienie:

„- Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera,
(ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy
podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po
podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej PC, NB,
TC, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej
pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.”;
8) w pkt 8.2 na wstępie tabeli dla „Kontroler sieci WLAN - 1 szt. wraz z punktami
dostępowymi” skreśla się wyrazy: „Oferowany produkt: Netgear kontroler
WC7520/Netgear Licencja WC7510-10000S/Netgear Punkty dostępowe WNDAP360”;
4. W tekście załącznika nr 14 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Oznaczenie „Załącznik nr 13 do SIWZ” otrzymuje brzmienie „Załącznik nr 14 do SIWZ”;

2) W § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca oświadcza, że do Oprogramowania Aplikacyjnego wraz jego
elementami będącego utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, przysługują autorowi lub/i Wykonawcy
wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i nie są one obciążone
jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich.”;
b) ust. 6 skreśla się;
c) ust. 9 skreśla się;
d) Po ust. 9 dodaje się ust. 91 w brzmieniu:
„91. Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania,
powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia,
dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania Aplikacyjnego z tymże zmienianie
możliwe będzie po upływie okresu gwarancyjnego oraz 60 miesięcy od daty
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.:”;
e) ust. 13 skreśla się;
f) ust. 19 skreśla się;

a) W § 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca oświadcza, że przysługują autorowi lub/i Wykonawcy pełne prawa
majątkowe i osobiste do kodów źródłowych, układu graficznego oraz grafiki
komputerowej wykorzystanej w portalu intranetowym oraz e-pacjent oraz że są
one wolne od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.”.

